
 
 

 شرح تفسري ابن كثري

 سورة البقرة
 

 معالي الشيخ الدكتور

4ò¶^=!^=Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=
Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ=

Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË=
                           

 جعفر الطیارمسجد  المكان: هـ٢/٢/١٤٣٩ تار�خ المحاضرة:

 



 
 

  
 

=F=Óà||||||||||—gÿ^=4o ||||||||||‘=‚||||||||||f^=4||||||||||åÕj=}à||||||||||è٦۷E=
=
=

٢ 

  
  و�ر�اتهالسالم علیكم ورحمة هللا

علـى آلـه �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العـالمین، وصـلى هللا وسـلم علـى نبینـا محمـد و 
 وصحبه والتا�عین لهم �إحساٍن إلى یوم الدین.

 فـال دو،�العـ الحصـر �ختص هل العلماء اختلف ولهذا: "-تعالى رحمه هللا–قال اإلمام ابن �ثیٍر 
 :قولین على غیره؟ وال ٌض مر  ال ،عدوٌ  حصره من إال یتحلل
 عمـرو عـن سـفیان، ثناحـدَّ  قـال: المقـري، یز�ـد بن هللا عبد بن محمد ثناحدَّ : حاتم أبي ابن فقال
 ابـن عـن نجـیحٍ  أبي وابن عباس، ابن عن أبیه، عن س،و طاو  وابن ،عباسٍ  ابن عن دینار، بن

 فلــیس ضــالل أو وجــعٌ  أو مــرٌض  أصــا�ه مــن فأمــا العــدو، حصــر إال حصــر ال: قــال أنــه عبــاس،
 .احصرً  األمن فلیس ]١٩٦[البقرة: }َأِمْنُتمْ  َفِإَذا{: تعالى هللا قال إنما شيء، علیه
 ".ذلك نحو أسلم، بن وز�د والزهري، س،و وطاو  عمر، ابن عن وروي : قال

ه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�
 أجمعین.

سألة الحصر والصد عن البیت و�مـا �كـون مسـألٌة معروفـٌة عنـد أهـل العلـم، وفیهـا قصـة الحدیبیـة م
وفیها اآل�ة، ومـن رأى أنـه ال حصـر إال �العـدو رأى تطبیـق الحادثـة التـي حصـلت علـى رسـول هللا 

 حیث حصره على العدو على النص. -صلى هللا علیه وسلم–
 لبیت فهو حصر، فقد رأى المعنى وقال �ه، ولـم ینظـر إلـىوالذین عمموا وقالوا: �ل ما �منع عن ا

ب حرفیة ما جاء في المسألة، المعنى إذا ُمنع من البیت وفاته الحج �فوات الوقـوف �عرفـة ألي سـب
ت الحج فإنه في معنى العدو، إذا �ان اإلنسـان مضـطر�  فـي  إلـى �قائـه ا�منع من الوقوف �عرفة ُ�فوِّ

ف، والوقوف �ه أقل ما ُ�جزئ من القدر للوقـو  ،ُ�مكن حمله إلى عرفة المستشفى السیما إذا �ان ال
وفـي جـوار عرفـة مستشـفى  ،فهذا محصور، �عض المرضى في المستشـفیات عـا�ش علـى األجهـزة

ُ�مــرَّض فیــه النــاس الــذي �مرضــون إذا أتــوا للحــج وهــو قر�ــٌب مــن مكــة ال �مكــن دخولــه إلــى عرفــة؛ 
ُ�قــال لــه؟ ُمحصــر  مــاذاأو �غلــب علــى الظــن موتــه، فمثــل هــذا ألنــه إذا ُفِصــلت عنــه األجهــزة مــات 

 مثل العدو، المحصر الممنوع من الحج، وهذا ممنوع، وهذا القول هو الثاني الـذي سـیذ�ره المؤلـف
 .       -إن شاء هللا تعالى–
 عــن التوهــان :وهــو ضــالل أو مــرضٍ  أو �عــدوٍ  �كــون  أن مــن أعــم الحصــر أن: الثــاني والقــول"

 .ذلك نحو أو الطر�ق
 بـيأ بـن �حیـى عـن الصـواف، بـن حجـاج ثناحـدَّ قـال:  سـعید، بـن �حیـى ثناحدَّ : أحمد اإلمام قال

 علیـه هللا صـلى- هللا رسـول سـمعت: قال األنصاري، عمروٍ  بن الحجاج عن عكرمة، عن كثیر،
 ".»َحلَّ  َفَقدْ  َعِرج َأوْ  ُ�ِسر من«: �قول -وسلم
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 .�قول -وسلم صلى هللا علیه–�قول، سمعت رسول هللا 
ــةٌ  َحــلَّ َوَعَلْیــهِ  َفَقــدْ  َعــِرج َأوْ  ُ�ِســر مــن« :�قــول"  بــيوأ عبــاسٍ  البــن ذلــك فــذ�رت: قــال »ُأْخــَرى  َحجَّ

 وفـي، �ـه �ثیـرٍ  أبـي بـن �حیـى حـدیث مـن األر�عـة الكتـب أصـحاب وأخرجـه ،صـدق :فقـاال هر�رة
 حـاتم، أبـي بـنا ورواه. معنـاه رفذ� »َمرض َأوْ  ُ�سر َأوْ  َعَرجَ  َمنْ «: ةماج وابن داود ألبي روا�ة
 ثـم. �ـه الصـواف، عثمـان أبـي بـن الحجـاج عن لیة،عُ  بن إسماعیل عن عرفة، بن الحسن عن
 الز�یــر، بــن وعــروة المســیب، بــن وســعید وعلقمــة، الز�یــر، وابــن مســعود، ابــن عــن وروي : قــال

 أو ،مـرضٍ  أو ،عـدوٍ  مـن اإلحصـار: قـالوا أنهـم حیـان، بـن ومقاتـل ،وعطـاءٍ  والنخعـي، ،ومجاهدٍ 
 ".كسر

 طالب:.........
 ؟ماذا

 طالب:.........
 ین السقط؟أ

 طالب:.........
 �عد الصواف، قال:....

 طالب:.........
 و�عده.

 طالب:.........
 سطر�ن؟

الحـدیث لـه ُطــرق، لكـن �لهــا ال تسـلم مــن ضـعف، فبمجموعهـا أوصــلها �عضـهم إلــى الحسـن لغیــره 
 ود.واحتج �ه، وعلى �ل حال المعنى �س

اآلن مســألة الصــد عــن البیــت مــن ِقبــل الجهـــات األمنیــة؛ لعــدم الحصــول علــى تصــر�ح �صـــدونه 
یردونه، و�عض الناس �ستعجل في التحلل قافلة ردوهم فاستأجروا محالت لإلقامة �الطـائف؛ حتـى 

وا قعـوو  ،ونـووا الِحـل ا،و�ان �عضهم قد وقـع علـى زوجتـه، أخـذوا شـققً  ،یتهیؤوا للرجوع، ثم ُأِذن لهم
علــى أزوجهــم �عــد اإلحــرام، �ســألون عــن الحكــم، هــل ُ�مكــن تــدارك اإلحــرام مــن جدیــد أم هــم الزالــوا 
ُمحــرمین وقــد وقــع الــوطء قبــل التحلــل األول؟ ففســد حجهــم، مــا اشــترطوا هــذا، قــالوا لهــم: ارجعــوا، 

صـمموا رجعوا، لو اشترطوا انتهى اإلشكال، وهذا له عالقة �ما نحن فیه؛ ألنه نوع صد، �عنـي لـو 
على رأیهم ومنعـوهم منًعـا مطلًقـا هـذا مثـل العـدو حكًمـا، فـي الحكـم حكمهـم حكـم الصـد �عـدو، و�ن 
كان ما هو �عدو إن �ان المنع للمصلحة، و�ن �انوا آثمین �إحرامهم من غیـر تصـر�ح، لكـن یبقـى 

 أنه صد؛ ألنه منع �حق.
 طالب:.........
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 م ُصدوا وُمنعوا خالص.لو �قوا على إحرامهم حتى فاتهم الوقوف، وأنه
 طالب:.........

 الصورة صد؛ ألنهم ما �ستطیعون، في السنوات األخیرة القبضة ُمحكمة على هؤالء.
 طالب:.........

 هو مصدود عن البیت ممنوع من دخوله.
 طالب:.........

هـــم یبغـــون الحـــج مـــا یبغـــون عمـــرة، �عنـــي �یفیـــة التحلـــل شـــيء، لكـــن مـــا صـــنعوه و�ـــادروا �التحلـــل 
ول عـن الحملـة ؤ والوطء، ثـم �عـد زمـٍن �سـیر سـمحوا لهـم یـدخلون، �عنـي حصـل مسـاعي مـن المسـ

 مع جهات وأدخلوها، لكن الذي �ادر ووطء زوجته مشكلته مشكلة.
 طالب:.........

 التحلل؟ هو تحلل، هل �ملك التحلل؟ كیف
 طالب:.........

 ال هو ُمحصر ما یتم حصاره إال إذا خشي فوات الحج.
 .........طالب:

 ال، العمرة ما لها نها�ة وقت.
 طالب:.........

 أمل أنه یدخل. هال، ما فی
 طالب:.........

وا وال ینبغي لهم االستعجال، لو انتظروا حتى �غلب علـى ظـنهم أو �جزمـ ،ال، هم �ادروا واستعجلوا
 �أنهم لن یدخلوا هذا شيء.

 طالب:.........
 ووقع فیما ُیبطل الحج. ك،ع الجهات، لكن �عضهم �ادرواول عنهم مؤ فیه محاولة من ِقبل المس

 اقرأ �ا شیخ.  
 -هللا رسـول أن: عائشـة عـن الصـحیحین في وثبت. آذاه شيء �ل من اإلحصار: الثوري  وقال"

 ،هللا رسـول �ـا: فقالـت المطلـب، عبـد بـن الز�یـر بنـت ضباعة على دخل -وسلم علیه هللا صلى
ـي«: فقـال. شـاكیة وأنـا الحـج أر�د إني  مسـلم ورواه ،»نيحَبْسـتَ  حیـثُ  َمِحلِّـي أنَّ : َواْشـَتِرِطي ُحجِّ
 ،الحـدیث لهذا الحج في االشتراط صحة إلى العلماء من ذهب من فذهب، �مثله عباسٍ  ابن عن
 .الحـدیث هـذا صـحة على المذهب هذا �صحة القول الشافعي إدر�سٍ  بن محمد اإلمام علق وقد
 ".الحمد وهلل صح، قدو : الحفاظ من وغیره البیهقي قال
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ُمخرَّج في الصحیحین، و�ن نفى �عض الُمخرِّجین وجوده في البخاري، �عض الذي ُ�حققـون الكتـب 
لـم �جعلـه  -رحمـه هللا–نفى قال: الحدیث ال ُیوجد في البخاري هو في مسلم، والسـبب أن البخـاري 
 ي البخاري ما تجده.في �تاب الحج، وال في اإلحصار إنما وضعه في �تاب النكاح، وتبحث ف

 طالب:.........
 ؟ماذا

 طالب:.........
مـــن الـــذي �خطـــر علـــى �الـــه أن الحـــدیث فـــي �تـــاب النكـــاح؟ و�انـــت تحـــت المقـــداد وتـــرجم علیـــه 

 البخاري �اب األكفاء في الدین �عني لیس �النَّسب.
لـى مثـل حدیث ضباعة بنت الز�یر استدل �ه من �قول �جـواز االشـتراط ُمطلًقـا، وقصـره �عضـهم ع

حالهــا �شــیخ اإلســالم، �قــول: إذا �ــان �خشــى مــن �عوقــه مرضــه أو �انــت لد�ــه بــوادر أن �مــرض 
و�ــزداد علیــه المــرض مــن �انــت حالتــه ُتشــبه حالــة ضــباعة؛ ألنهــا شــاكیة صــح اشــتراطه و�ال فــال، 
ومنهم من قال: ال ینفع االشتراط مطلًقـا، وعلـى �ـل حـال مـن �انـت لد�ـه حالـة مثـل حالـة ُضـباعة 

ال إشــكال فیــه، والقــول �االشــتراط المطلــق قــال �ــه جمــٌع مــن أهــل العلــم، والمــذهب عنــد الحنابلــة فــ
 .  كبار، فلو اشترط انتفع �إذن هللاوجمع من األئمة ال

 عـن محمـد، بـن رجعفـ عـن مالـك، اإلمـام قـال ]١٩٦[البقـرة: }اْلَهْديِ  ِمنَ  اْسَتْیَسرَ  َفَما{: وقوله"
 ".شاة ]١٩٦قرة:[الب }اْلَهْديِ  ِمنَ  اْسَتْیَسرَ  َفَما{: �قول �ان أنه طالٍب  أبي بن علي عن أبیه،

لــي بــن الحســین عــن علــي بــن أبــي جعفــر بــن محمــد الصــادق عــن أبیــه محمــد البــاقر، محمــد بــن ع
 .طالب

 ".والضأن عزاوالم والبقر اإلبل من: الثمانیة األزواج من الهدي: عباس ابن وقال"
ح إال من األزواج الثمانیة، ُذكر عن �عـض مـن تقـدم مـن السـلف الهدي واألضحیة والعقیقة ال تص

 أنه ُ�فتي �إجزاء الدجاج وما أشبهها، �عضهم أفتى �ُحمر الوحش، و�عضـهم أفتـى �كـذا، لكـن الـذي
 .   ُتجزئ إال من األصناف الثمانیة�كاد �كون إجماع بین أهل العلم أنها ال

 ِمـنَ  رَ اْسَتْیَسـ َفَمـا{: قولـه فـي عبـاسٍ  ابـن نعـ جبیـر، بـن سـعید عن ،حبیٍب  عن الثوري، وقال"
 �محمـد العالیـة، وأبـو س،و وطـاو  ومجاهـد، ،عطـاءٌ  قـال و�ـذا ،شـاة: قال ]١٩٦[البقرة: }اْلَهْديِ 

 وقتـــادة، والحســـن، والنخعـــي، والشـــعبي، القاســـم، بـــن الـــرحمن وعبـــد الحســـین، بـــن علـــي بـــن
 .األر�عة األئمة مذهب وهو ذلك، مثل وغیرهم حیان، بن قاتلومُ  والضحاك،

 سعید، بن یى�ح عن األحمر، خالدٍ  أبو ثناحدَّ  قال: األشج، سعید أبو ثناحدَّ : حاتم أبي ابن وقال
 بـلاإل مـن إال الهـدي مـن استیسـر مـا یر�ـان ال �انـا أنهمـا: عمـر وابن عائشة عن القاسم، عن

 ".والبقر
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�ـالبقر، ومـراد ضـحى �عنـي:  أهدى اإلبـل، وضـحى عـن نسـائه -علیه الصالة والسالم-ألن النبي 
ألنــه حصــل ذلــك فــي یــوم النحــر  �ــالبقر؛ -علیــه الصــالة والســالم–هــدي، الهــدي عــن نســاء النبــي 

 .  �منى
 .ذلك نحو- جبیرٍ  بن وسعید الز�یر، بن وعروة والقاسم، سالم، عن وروي : قال"

 أنـه نهممـ أحدٍ  عن ینقل لم فإنه الحدیبیة، قصة إلیه ذهبوا فیما هؤالء مستند أن والظاهر: قلت
 سـولر  أمرنـا: قـال جـابر عـن الصحیحین ففي والبقر، اإلبل ذ�حوا إنما شاة، كلذ تحلله في ذ�ح
 ".�قرة في منا سبعة �ل والبقر اإلبل في نشترك أن -وسلم علیه هللا صلى- هللا

ا ب جـد� هذا هو المناسب أن �أتوا إلى بلٍد ال یدرون ما �حصل لهـم فیـه، بلـٍد أهلـه أعـداء مـن الصـع
اإلبـــــل التـــــي �ســـــتفیدون منهـــــا بر�و�هـــــا، �ســـــتفیدون مـــــن البقـــــر،  ن أن �ســـــوقوا الغـــــنم إنمـــــا �ســـــوقو 

ــدرى مــاذا  �ســتفیدون...إنما الظــرف األنســب فیــه اإلبــل والبقــر؛ ألنهــا تتحمــل، وفــي المواجهــة مــا ُی
سیحصـل لهـم؟ غـنم تســوقها إلـى أرض عـدو؟ مشـقة، لكنــك مـا تـدري مـاذا �حصــل لـك، لـن تســتفید 

هــا إال فــي األكــل وهــي هــدي بــال شــك تصــلح، لكــن الظــرف فــي ذلــك الوقــت ال �صــلح أن ُ�ســاق من
 .  فكونه لم �سق الغنم لهذا المعنى فیه الغنم؛ ألنهم قادمون على عدو، والغنم عالة،

 َمـافَ {: قولـه فـي عبـاسٍ  ابـن عـن أبیـه، عن س،و طاو  ابن عن ،معمرٌ  أخبرنا: الرزاق عبد وقال"
 .�سارته �قدر: قال ]١٩٦[البقرة: }اْلَهْديِ  ِمنَ  اْسَتْیَسرَ 

 وقـال. نمالغـ فمن و�ال البقر، فمن و�ال اإلبل، فمن اموسرً  �ان إن: عباس ابن عن العوفي، وقال
 بـین فیمـا ذلـك اإنمـ: قـال ]١٩٦[البقـرة: }اْلَهـْديِ  ِمـنَ  اْسَتْیَسـرَ  َفَمـا{: أبیـه عن عروة، بن هشام

 .والغالء الرخص
 هللا أن: اإلحصـار فـي الشـاة ذ�ـح إجـزاء مـن إلیـه ذهبـوا فیمـا الجمهور قول صحة على والدلیل
 بهیمــة مــن والهــدي ا،هــد�ً  ســمى�ُ  ممــا تیســر مهمــا: أي الهــدي، مــن استیســر مــا ذ�ــح أوجــب

 -هللا ولرسـ عـم وابـن القـرآن ترجمـان البحـر الحبـر قالـه �مـا والغـنم، والبقر اإلبل وهي األنعام،
 ".-وسلم علیه هللا صلى

ــا{شــتراط فــي هــذا البــاب أن �كــون المــذبوح مــن اإلبــل والبقــر ُینــافي لفــظ التیســیر اال ــرَ اْسَتیْ  َفَم  }َس
 .تیسر، إنما ما استیسر ما دون ذلكألن اإلبل والبقر لیست مما اس ؛]١٩٦[البقرة:

 -النبــي أهــدى: قالــت -عنهــا هللا رضــي- المــؤمنین أم عائشــة عــن الصــحیحین فــي ثبــت وقــد"
 .اغنمً  مرةً  -وسلم علیه هللا صلى
 {َوَأِتمُّـواْ  :قوله على معطوفٌ ] ١٩٦[البقرة: {َوَال َتْحِلُقوْا ُرُؤوَسُكْم َحتَّى َیْبُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَُّه}: وقوله
 {َفِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْسَتْیَسَر ِمـَن اْلَهـْدِي}: قوله على امعطوفً  ولیس ]١٩٦[البقرة: َواْلُعْمَرَة} اْلَحجَّ 
 وأصـحا�ه -وسـلم علیـه هللا صلى- النبي ألن ؛-هللا رحمه- جر�رٍ  ابن زعمه �ما ]١٩٦قرة:[الب
 خــارج هــدیهم وذ�حــوا حلقــوا الحــرم، إلــى الــدخول عــن قــر�ش �فــار حصــرهم لمــا الحدیبیــة عــام
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 اْلَهــْدُي َمِحلَّــُه} َیْبُلــغَ  {َحتَّــى الحلــق �جــوز فــال الحــرم إلــى والوصــول األمــن حــال فــي فأمــا الحــرم،
 �ـان إن أحـدهما فعـل من أو ا،قارنً  �ان إن والعمرة الحج أفعال من الناسك و�فرغ ]١٩٦لبقرة:[ا

 النـاس شأن ما !هللا رسول �ا: قالت أنها حفصة عن الصحیحین في ثبت �ما ا،متمتعً  أو امفردً 
ـي«: فقـال عمرتـك؟ مـن أنـت تحـل ولـم العمـرة، من حلوا  َأِحـلُّ  َفـَال  َهـْدیي، وقلَّـدت َرْأِسـي َلبَّـْدتُ  ِإنِّ
 .»َأْنَحرَ  َحتَّى

ــانَ  َفَمــنْ {وقولــه:  ــْنُكمْ  َ� ــهِ  َأوْ  َمِر�ًضــا ِم ــةٌ  َرْأِســهِ  ِمــنْ  َأًذى ِ�  }ُســكٍ نُ  َأوْ  َصــَدَقةٍ  َأوْ  ِصــَیامٍ  ِمــنْ  َفِفْدَ�
 ".]١٩٦[البقرة:
 ؟ هل المراد �ه المكان أو الزمان ]١٩٦[البقرة: اْلَهْدُي َمِحلَُّه} َیْبُلغَ  {َحتَّى

 .......طالب:.
ذا ألنه إذا قلنا: المكان ُ�مكن أن �حل قبل یوم النحر، وهو قوٌل معروف عنـد �عـض أهـل العلـم، و�
ن قلنــا: الزمــان والمكــان فــال ُبــد أن یبلــغ الهــدي مكــان حلولــه وزمــان حلولــه، ومــن �قــول: �ــأن الزمــا

ا بــادة إذا �ـان لهــلـیس �شـرط، وأنــه �جـوز نحــر الهـدي قبـل یــوم النحـر، قــالوا: والمحـل المكـان، والع
سبب وجوب ووقت وجوب، القاعدة أنه ال �جوز فعلها قبل السبب، و�جوز فعلها �عد الوقـت �عنـي 

لســبب �عـد دخولــه �االتفـاق هــذا، ال األولــى واال الثانیـة �لهــا اتفــاق، یبقـى مــا بــین السـبب والوقــت، ا
م نهمــا بــین اإلحــرام و�ــوم النحــر متــى مــا أحــرم فــي الیــو هــو اإلحــرام، والوقــت النحــر یــوم النحــر، و�ی

الثــامن أو فــي التاســع أو قبــل طلــوع أو قبــل حلــول النحــر �صــالة العیــد، �عنــي �كــون وقتهــا وقــت 
األضحیة من المعروف هذه قاعدة ُ�طبقـون علیهـا أمثلـة �ثیـرة منهـا أنـه �جـوز التكفیـر عـن الحلـف 

 وجوب.قبل الحنث و�عد الحلف بین السبب ووقت ال
ــر إال قــال:  م وال ُأخِّ ل �حــل هــ »َرجَ اْفَعــْل َوَال َحــ«�قــي مســألة متعلقــة �قولــه: فمــا ُســِئل عــن شــيٍء ُقــدِّ

از جـتقد�م النحر على ُ�قدم من أفعال الحج قبل یوم النحر؟ �عني إذا انصرفوا من مزدلفة وتعجلوا 
م وال ر إال قال: لهم الرمي، وجاز لهم الطواف، الرسول ما ُسِئل عن شيٍء ُقدِّ  »َرجَ َوَال َحـ اْفَعـلْ « ُأخِّ

 هل �جوز تقد�م النحر على هذه األشیاء؟
 طالب:........

 مما �جوز تقد�مه وتأخیره.
م على جمرة العقبـة الطـواف و  الحلـق مسألة ثانیة: في أنه مازال ُیلبي حتى رمى جمرة العقبة، لو قدَّ

مقصــود حتــى یبــدأ �أســباب التحلــل؟ أســباب هــل ال یــزال ُیلبــي حتــى یرمــي جمــرة العقبــة، أو أن ال
ه، هـذا ال �ٌس ثیا�ـالتحلل الثالثة �أیها بدأ خالص �قطع عنده التلبیة سواء یلزم علیه أن ُیلبي وهو 

 .         ما قال �ه أحد
 }ُنُســكٍ  َأوْ  َقةٍ َصــدَ  َأوْ  ِصــَیامٍ  ِمــنْ  َفِفْدَ�ــةٌ  َرْأِســهِ  ِمــنْ  َأًذى ِ�ــهِ  َأوْ  َمِر�ًضــا ِمــْنُكمْ  َ�ــانَ  َفَمــنْ {"وقولــه: 
: األصـبهاني بـن الـرحمن عبـد عـن شـعبة، ثناحـدَّ قـال:  آدم، ثناحـدَّ : البخـاري  قـال ]١٩٦[البقرة:
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 مســجد �عنــي- المســجد هــذا فــي عجــرة بــن �عــب إلــى عــدتق: قــال ،معقــلٍ  بــن هللا عبــد ســمعت
 علیـه هللا صـلى- نبيال إلى لتمِ حُ : فقال ]١٩٦[البقرة: }ِصَیامٍ  ِمنْ  َفِفْدَ�ةٌ { عن فسألته -الكوفة
 »َما �نُت أَرى َأنَّ الَجهد َبَلَغ ِ�َك َهَذا! َأَمـا َتِجـُد َشـاًة؟«: فقال. وجهي على یتناثر والقمل -وسلم
 َطَعـاٍم، ِمـنْ  َصـاعٍ  ِنْصـفُ  ِمْسـِكینٍ  ِلُكـلِّ  َمَسـاِكیَن، ِسـتَّةَ  َأْطِعـمْ  َأوْ  َأ�َّـاٍم، َثَالَثـةَ  ُصمْ «: قال. ال: قلت

 ".عامة لكم وهي خاصة، في فنزلت »َسكَ َرأْ  َواْحِلقْ 
 من صیغ العموم، والعبرة �عموم اللفظ ال �خصوص السبب. ]١٩٦[البقرة: }َفَمنْ {
ییــر ُ�خیــر أن یــذ�ح هــذه أو (أو) هــذه للتخ ]١٩٦[البقــرة: }ُنُســكٍ  َأوْ  َصــَدَقةٍ  َأوْ  ِصــَیامٍ  ِمــنْ  َفِفْدَ�ــةٌ {

 -علیــه الصــالة والســالم–لــى التخییــر، والنبــي هــذه أو تلــك مثــل خصــال الكفــارة فــي الیمــین �لهــا ع
ــةَ  ُصــمْ «قــال:  ــاٍم، َثَالَث ــمْ  َأوْ  َأ�َّ ي �عــض : علــى التخییــر، فــأي »أو اذ�ــح شــاة َمَســاِكینَ  ِســتَّةَ  َأْطِع

ســیاق  قــال: ال، ممــا یــدل علــى الترتیــب فــي »َأَتِجــُد َشــاًة؟« الروا�ــات الــواردة فــي القصــة، قــال لــه:
    .خییر، والروا�ات األخرى تدل علیهي التالخبر، لكن اآل�ة صر�حة ف

 أبـي بـن الـرحمن عبـد عـن ،مجاهـدٍ  عـن أیـوب، ثناحدَّ قال:  إسماعیل، ثناحدَّ : أحمد اإلمام وقال"
 ،قـدر تحـت أوقـد وأنـا -وسـلم علیـه هللا صـلى- النبـي علـي أتـى: قال جرةعُ  بن �عب عن لیلى،

: قــال. عــمن: القــ »َرْأِســَك؟ َهــَوامُّ  ْؤذ�ــكیُ «: فقــال -حــاجبي: قــال أو- وجهــي علــى یتنــاثر والقمــل
 أدري  ال: أیــوب قــال »ةً َنِســیكَ  اْنَســكْ  َأوِ  َمَســاِكیَن، ِســتَّةَ  َأْطِعــمْ  َأوْ  َأ�َّــاٍم، َثَالَثــةَ  َوُصــمْ  َفاْحِلْقــُه،«

 .بدأ �أیتهن
ثنا ،هشـیمٌ  ثناحـدَّ : اأ�ًضـ أحمد وقال  أبـي نبـ الـرحمن عبـد عـن ،مجاهـدٍ  عـن �شـر أبـو قـال: حـدَّ
 نونحـ �الحدیبیـة، -وسـلم علیـه هللا صـلى- هللا رسـول مـع �نـا: قـال جـرةعُ  بـن �عب عن لیلى،

 بـي فمـر وجهـي، علـى تسـاقط الهـوام فجعلـت وفـرة، لي و�انت ،المشر�ون  حصره وقد محرمون 
 هـذه ونزلـت: قـال. �حلـق أن فـأمره »َرْأِسـَك؟ َهَوامُّ  َأُیْؤِذ�كَ «: فقال -وسلم علیه هللا صلى- النبي

ــةاآل ــنْ {: � ــانَ  َفَم ــْنُكمْ  َ� ــا ِم ــهِ  َأوْ  َمِر�ًض ــنْ  َأًذى ِ� ــهِ  ِم ــةٌ  َرْأِس ــنْ  َفِفْدَ� ــَیامٍ  ِم ــَدَقةٍ  َأوْ  ِص ــكٍ نُ  َأوْ  َص  }ُس
 .]١٩٦[البقرة:

 م،الحكـ عن عبة،شُ  وعن ،�ه، إ�اسٍ  بن جعفر وهو �شر، أبي عن عبة،شُ  عن عفان، رواه و�ذا
ـ عـن داود، نع شعبة، وعن، �ه ،لیلى أبي بن الرحمن عبد عن  جـرة،عُ  بـن �عـب عـن عبي،الشَّ

 ".نحوه
 طالب:........

  هو الخطاب لكعب.
 طالب:........
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ما فیه لبس القائل لكعب على أي حال، وااللتفات من خطاب إلى غیبة ومـا أشـبه ذلـك �لـه جـائز 
 في لغتهم األمر واسع.

 طالب:........
 .شكالإ هقلُت، ما فی

 �عـب عـن لیلـى، أبـي بن الرحمن عبد عن مجاهد، عن قیس، بن حمید عن مالك اإلمام ورواه"
 .نحوه هفذ�ر  جرةعُ  ابن

 سـمع أنه: البصري  الحسن عن صالح، بن أ�ان عن جرة،عُ  بن �عب بن إسحاق بن سعد وقال 
 قـیس بـن عمـر حـدیث مـن اأ�ًضـ وروي . مردو�ـه ابـن رواه. شـاة فـذ�حت: �قـول عجرة بن كعب

 "ضعیفٌ  وهو ،ندلم
ل؟ المعـروف منـدل بـن علـي، تعـرف منـدل بـن علـي؟ هـذا سـندل، معلًقـا علیـه عنـد�م سندأم مندل 

 �الحاشیة؟
 طالب:........

 شيء؟ �ما علق على مندل 
: قـال عبـاسٍ  ابن عن عطاء، عن -ضعیفٌ  وهو- ندلس قیس بن عمر حدیث من اأ�ًض  وروي "

َیا َشاٌة، النُُّسكُ «: -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول قال  َبـْینَ  َفـَرق، َوالطََّعـامُ  �َّـاِم،أَ  َثَالَثةُ  مُ َوالصِّ
 .»ِستَّةٍ 
ـ ،وعطـاءٍ  ومجاهـد،، و�بـراهیم ،وعكرمـة �عب، بن �محمد علي، عن روي  و�ذا  �یـعوالر  دي،والسُّ
 .أنس بن

 بـن الـكم أن: وهـب بـن هللا عبد أخبرناقال:  األعلى، عبد بن یونس أخبرنا: حاتم أبي ابن وقال
 عـن لیلى، أبي بن الرحمن عبد عن ،مجاهدٍ  عن الجزري، مالك بن الكر�م عبد عن ،ثهحدَّ  أنس
 أمرهفـ رأسـه، فـي القمـل فـآذاه -وسـلم علیه هللا صلى - هللا رسول مع �ان أنه: جرةعُ  بن كعب

ــاٍم، َثَالَثــةَ  ُصــمْ «: وقــال رأســه، �حلــق أن -وســلم علیــه هللا صــلى- هللا رســول  ِســتَّةَ  َأْطِعــمْ  وْ أَ  َأ�َّ
ْینِ  ُمّدین ،َمَساِكینَ   »كَ َعنْ  َأْجَزأَ  علتَ ف َذِلكَ  أيَّ  َشاًة، نُسكأ َأوِ  ِإْنَساٍن، ِلُكلِّ  ُمدَّ

 َأوْ  َیامٍ ِصـ ِمـنْ  َفِفْدَ�ـةٌ {: قولـه فـي عبـاس ابـن عـن ،مجاهـدٍ  عـن لیم،ُسـ أبـي بـن لیث روى  وهكذا
 ".عنك أجزأ أخذت فأ�ه )أو( �ان إذا: قال ]١٩٦[البقرة: }ُنُسكٍ  َأوْ  َصَدَقةٍ 

ــــر  ــــى أنهــــا للتــــأخیر، للتخییــــر وهــــو أول معانیهــــا خیِّ ــــى أنهــــا للتخییــــر، عل ــــأو نعــــم عل ــــم � ــــح قسِّ أِ�
 . وأبهم...إلى آخره

 ج،األعـر  وحمیـدٍ  والحسـن، س،و وطـاو  ،وعطاءٍ  وعكرمة، ،مجاهدٍ  عن وروي : حاتم أبي ابن قال"
 ".ذلك نحو والضحاك، النخعي،و  و�براهیم

 إبراهیم النخعي.
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 نــهأ العلمــاء وعامــة األر�عــة األئمــة مــذهب وهـو: قلــت ،ذلــك نحــو والضــحاك، النخعــي، و�بـراهیم"
 مسـكینٍ  لكـل آصـع، ثالثـة وهـو �فـرق، تصـدق شـاء و�ن صـام، شـاء إن المقـام، هذا في خیرٌ مُ 

. أجـزأه فعـل ذلـك أي الفقـراء، علـى بهـا وتصـدق شـاةً  ذ�ـح شـاء و�ن دان،ُمـ وهـو صـاع، نصف
 َأوْ  َصـَدَقةٍ  َأوْ  ِصـَیامٍ  ِمـنْ  َفِفْدَ�ـةٌ {: فاألسـهل �األسهل جاء ةالرخص بیان في القرآن لفظ �ان ولما
 إلـى دهأرشـ بـذلك، جـرةعُ  بن �عب -وسلم علیه هللا صلى- النبي أمر ولما ]١٩٦[البقرة: }ُنُسكٍ 

 حسـنٌ  كـلٌّ ف »امٍ َأ�َّـ َثَالَثـةَ  مْ ُصـ َأوْ  َمَسـاِكینَ  ِسـتَّةَ  َأْطِعـمْ  َأوْ  َشـاًة، ْنُسكْ أ«: فقال ،فاألفضل األفضل،
 ".والمنة الحمد وهلل. مقامه في

 وسواٌء جاء تقد�م هذا أو ذاك ال �ضر التخییر مادام الحرف (أو).
 طالب:........

ـــد أن  ـــه ال ُب ـــدار وأن ـــى المق الكفـــارات إطعـــام ســـتین مســـكیًنا أو عشـــرة مســـاكین الحنفیـــة ینظـــرون إل
�عنــي �ــأنهم �قولــون: هــو طعــام  یتصــدق بهــذا القــدر، وال ینظــرون إلــى العــدد فإطعــام ســتة مســاكین

و�ختلفـــون فیمـــا إذا تصـــدق لســـتة مســـاكین علـــى  ،ســـتة مســـاكین، والجمهـــور علـــى أن العـــدد مـــراد
مسكیٍن واحد ستة أ�ام ما یـدفعها جملـًة واحـدة، أو تصـدق علـى ثالثـة مسـاكین وأعادهـا علـیهم مـن 

 الغد.
 .   �ل حال اقتفاء النص هو األصحوعلى 

 طالب:........
 تقد�م.

 طالب:........
م النبـي  ة لهـا الـذ�ح والتقـد�م واألولیـ -علیـه الصـالة والسـالم–على �ل حال هو لما قال �ـذا لمـا قـدَّ

ا جـاء مـدخٌل في األولو�ة عند أهل العلم، والبداءة �ما بدأ هللا �ـه، و�ـدأ �ـه رسـوله ال شـك أنـه مثـل 
دل یـ�صـنف ممـا  أ�ة بدأ �صنف، وفي الحدیث بدمع أنه في اآل »أْبَدأ ِبـَما َبَدَأ ُهللا ِ�هِ «في السعي 

 .على أن األمر واحد
 طالب:........

 االشتراط مع اإلحرام إذا لم �شترط وقت اإلحرام ما له.
 طالب:........

 وهـو الوقـوف �عرفـةهـو إلـى أن ُ�صـد عـن ر�ـٍن ال ُبـد منـه، فاالشتراط مع اإلحرام، وأمـا اإلحصـار 
 .أو طواف العمرة
 طالب:........

 طِعم معهم غني؟ 
 طالب:........
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ــ شــيء لــه صــدقة ولهــم  هفلهــم اتباعــه ُحكمهــم حكمــه، حتــى لــو عزمــوا علــى الغنــي وأطعمــوه مــا فی
 من اللحم الذي أُهدي لبر�رة. -علیه الصالة والسالم–هد�ة، �ما أكل النبي 

 طالب:........
 ؟كیف

 طالب:........
 هو �سلمه وال علیه عنه ما یتا�ع.

 ...طالب:.....
شـكال ذا ملكوهـا انتهـى اإلهو ُ�عطیه ستة مساكین، �ونهم یبیعونهـا، �أكلونهـا، ُیهـدونها هـذا إ ،ستة

 .   كالز�اة
 .نعم

: القـ ،األعمـش ذ�ـر: قـال ،عیـاش بـن �كـر أبـو ثناحـدَّ قـال:  �ر�ـب، أبو حدثنا: جر�ر ابن وقال"
 }ُنُســــكٍ  وْ أَ  َصــــَدَقةٍ  َأوْ  امٍ ِصــــیَ  ِمــــنْ  َفِفْدَ�ــــةٌ {: اآل�ــــة هــــذه عــــن جبیــــر بــــن ســــعید إبــــراهیم ســــأل

 ومـتقُ  �كـن لـم و�ن شـاة، اشـترى  عنـده �ان فإن طعام، علیه �حكم: قولٍ � فأجا�ه ]١٩٦[البقرة:
 ".ایومً  صاعٍ  نصف �كل صام و�ال فتصدق، طعام مكانها علوجُ  دراهم، الشاة

، والصــیام هــذا فــي جــزاء الصــید مــا هــو فــي هــذا البــاب، هــذا البــاب محســوم، الطعــام ُمقــرر �ــالنص
 . جزاء الصید �ما جاء منصوًصا علیههذا في فُمقرر �النص، أما التقدیر 

! رفـهأظ مـا هـذا؟ مـن: جبیـر بن سعید لي قال لما: قال. یذ�ر علقمة سمعت �ذلك: إبراهیم قال"
 فلمـا: القـ إلبـراهیم، ذلـك فـذ�رت: قـال. جالسـنا�ُ  �ـان! أظرفـه مـا: فقـال. إبـراهیم هذا: قلت: قال
 .منها انتفض جالسنا�ُ : قلت
 عــن بیـه،أ عـن معـاذ، بـن هللا عبـد ثناحـدَّ قـال:  عمـران، أبـي ابـن ثناحـدَّ : اأ�ًضـ جر�ـرٍ  ابـن وقـال

 ان� إذا: قال ]١٩٦بقرة:[ال }ُنُسكٍ  َأوْ  َصَدَقةٍ  َأوْ  ِصَیامٍ  ِمنْ  َفِفْدَ�ةٌ {: قوله في الحسن عن أشعث،
 علـى ةوالصدق أ�ام، عشرة والصیام شاء، ةالثالث هذه �أي وافتدى حلق رأسه، من أذىً  �المحرم

 .شاة سكوالنُّ  ر،بُ  من اومكو�ً  تمر، من امكو�ً : مكو�ین مسكینٍ  �ل مساكین، عشرة
 ]١٩٦[البقـرة: }ُنُسـكٍ  َأوْ  َصَدَقةٍ  َأوْ  ِصَیامٍ  ِمنْ  َفِفْدَ�ةٌ {: قوله في وعكرمة الحسن عن قتادة، وقال
 .مساكین عشرة إطعام: قال

 نـهأل  نظـر؛ فیهمـا غر�بـان قوالن وعكرمة والحسن، وعلقمة، جبیر، بن سعید من القوالن وهذان
 ".عشرة ال أ�ام، ثالثة صیامال عجرة بن �عب حدیث في ةنَّ السُّ  ثبتت قد

 .والخبر في الصحیحین
 ".شاة سكنُ  أو مساكین ستة إطعام أو وستة،"ال عشرة، 

 طالب:........
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 .نعم
 طالب:........

 ثالثة أ�ام ال ستة.
 طالب:........

 والصیام عشرة أ�ام الخبر السابق ما ذ�ره ابن جر�ر من �الم الحسـن الصـیام عشـرة أ�ـام، الصـدفة
 .  ل هذا ُمخالف ِلما ثبت في الصحیحعلى عشرة مساكین، �

 أمـاو . القـرآن سـیاق علیـه دل �مـا التخییر على ذلك وأن ،شاة سكنُ  أو مساكین ستة إطعام أو"
 ناك،ه الفقهاء أجمع وعلیه. القرآن نص هو �ما الصید، قتل في معروفٌ  هو فإنما الترتیب هذا

 .أعلم �هللا هذا، �خالف
 ومـا فبمكـة،  طعـامٍ  أو دمٍ  مـن �ـان مـا: �قـول �ـان أنـه: سو طـاو  عن ،لیثٌ  أخبرنا: شیمهُ  وقال
 ".والحسن ،وعطاءٌ  ،مجاهدٌ  قال و�ذا. شاء فحیث صیامٍ  من كان

م فحیث شـاء؛ ألنهـم ال ینتفعـون م فلمساكین الحرم، ومن �ان من صیانعم ما �ان من دٍم أو إطعا
 .�ه
 �ـان اومـ فبمكـة، دمٍ  مـن �ان ما: �قول �ان أنه: عطاءٍ  عن وغیرهما الملك وعبد حجاج أخبرنا"

 .شاء فحیث وصیام طعامٍ  من
 ،فـرجع ابـن مـولى أسـماء أبـو أخبرنا خالد، بن �عقوب عن سعید، بن �حیى أخبرنا: شیمهُ  وقال
: أسـماء أبـو قـال ،عثمـان فارتحـل علـي، بـن والحسـین علـيٌّ  ومعـه عفـان، بـن عثمان حج: قال

 استیقظ،ف ،النؤوم أیها: فقلت: قال رأسه، عند وناقته نائم برجل نحن فإذا جعفر، ابن مع و�نت
 ومعـه يعلـ إلـى فأرسل: قال قیاالسُّ  �ه أتینا حتى جعفر ابن فحمله: قال. علي بن الحسین فإذا
 يالـذ مـا: للحسـین علـيٌّ  قـال: قـال. لیلـة عشـر�ن مـن انحـوً  فمرضناه: قال ،عمیس بنت ماءأس

 فـإن. رهـافنح ببدنـةٍ  دعـا ثـم رأسـه، لـقفحُ  علـيٌّ  �ـه فـأمر: قـال. رأسه إلى بیده فأومأ: قال تجد؟
 ".فواضح التحلل عن �انت و�ن. مكة دون  نحرها أنه ففیه ،الحلق عن الناقة هذه كانت

لـوم أنـه والمع" مكـة دون  نحرهـا أنه ففیه ،"فإن �انت هذه الناقة عن الحلق�ـالحلق  والتحلل �كون 
 .]١٩٦[البقرة: اْلَهْدُي َمِحلَُّه} َیْبُلغَ  {َحتَّى

علیــه –�عنــي �مــا فعــل النبــي  "مكــة دون  نحرهــا أنــه ففیــه ،"فــإن �انــت هــذه الناقــة عــن الحلــق
ألنه �جوز نحرها قبل بلـوع الهـدي  فواضح" "و�ن �انت عن التحللفي الحدیبیة،  -الصالة والسالم

وهل �جوز فـي حـال االختیـار واالضـطرار؟  -علیه الصالة والسالم–مكان المحل، �ما فعل النبي 
ــل یلزمــه، إذا �ــان ال �ســتطیع  علیــه الصــالة  –فــال یلزمــه �مــا �ــان مــن شــأنهإذا �ــان �قــدر یوصِّ

هـــا علـــى مســـاكین الحـــرم، أو دون مكـــة نحرهـــا دون مكـــة �حیـــث إذا ُنِحـــرت أمكـــن توز�ع -والســـالم
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ــــى المســــاكین فســــد لحمهــــا األصــــل  ــــرت إل ــــو ُأخِّ ــــث ل ــــى�مســــافة �حی ــــغَ  {َحتَّ ــــُه} َیْبُل ــــْدُي َمِحلَّ  اْلَه
 .]١٩٦[البقرة:

 ولىم أسماء أبو أخبرنا خالد، بن �عقوب عن سعید، بن �حیى أخبرنا: شیمهُ  وقال" وهذه القصـة
بلـغ الَحكـم فـي هـذا حتـى ی" علي بن والحسین عليٌّ  عهوم عفان، بن عثمان حج: قال جعفر، ابن

 .الهدي محله
 "وقوله". قف على هذا

   
 
 
 
 
 
 
 


